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                                                        ПРОЄКТ 

                                                             УКРАЇНА 

                                   КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                  Х сесія VIІІ скликання 

        

                                                        

від «      »  липня  2021 року                                                         №        -VIІІ 

                                                    смт. Краснокутськ 

 

Про внесення змін до рішення 

селищної  ради від 22 грудня 2020 року   

№ 65 –VIII «Про бюджет  Краснокутської 

селищної територіальної громади на  2021 рік» 

та додатків до нього (зі змінами) 

 

(20541000000) 
(код бюджету) 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Краснокутська селищна рада 

                               

                                               ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до рішення селищної  ради від 22 грудня 2020 року № 65-VIII 

«Про бюджет  Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)», виклавши їх у новій редакції: 

«1. Визначити на 2021 рік: 

 доходи бюджету Краснокутської селищної територіальної громади у сумі 

298 105 098 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади – 290 000 361 гривень та 

доходи спеціального фонду бюджету Краснокутської селищної територіальної 

громади – 8 104 737 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

 видатки бюджету Краснокутської селищної територіальної громади 

бюджету у сумі 311 252 783  гривень, у тому числі видатки загального фонду 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади – 267 240 108 

гривень та видатки спеціального фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади – 44 012 675 гривень; 
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 профіцит за загальним фондом бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади у сумі 22 760 253 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

 дефіцит за спеціальним фондом бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади у сумі 35 907 938  гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади  у розмірі  4 800 000 гривень, що становить 

1,8 відсотків видатків загального фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади, визначених цим пунктом; 

резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що 

становить 0,04 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до 

цього рішення. 

  3. Затвердити на 2021 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно 

з додатком 6 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного 

кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу 

України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та 

рішенням Харківської обласної ради «Про обласний бюджет Харківської 

області на 2021 рік» (зі змінами);  

 2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені  пунктом 1 статті  72 Бюджетного кодексу України; 
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 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади України на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 

Бюджетного кодексу України та рішенням Харківської обласної ради «Про 

обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» (зі змінами); 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

8.  Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ ; 

нарахування на заробітну плату ; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ; 

забезпечення продуктами харчування ; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв ; 

соціальне забезпечення ; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

9. Дозволити фінансовому управлінню Краснокутської селищної ради 

здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на депозитах з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду 

відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

  10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право фінансовому управлінню Краснокутської селищної ради в особі 

начальника фінансового управління отримувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням та зміни до них – протягом двох тижнів після внесення 

фінорганом відповідних змін до розпису бюджету Краснокутської  селищної 

територіальної громади; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, 

організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до  

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет 

за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за 

загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, 

установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, 

ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, 

узятих на облік органами Державної казначейської служби України. 

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без 

відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 

установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не 

підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є 

порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких 

зобов’язань не здійснюються. 

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, 

стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники 

бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть 

бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними 

з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до 

погашення такої заборгованості; 

5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 
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 12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для головних розпорядників коштів бюджету Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2021 рік, виходячи з обсягів відповідних 

бюджетних асигнувань згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, 

та  укладення договорів за  кожним видом енергоносіїв у межах встановлених 

відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих 

лімітів споживання.  

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність 

працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи 

видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, 

лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 

кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання 

бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів. 

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 

фінансовому управлінню Краснокутської селищної ради, в особі начальника  

фінансового управління, коригувати розпис бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади за напрямами видатків головних розпорядників коштів 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади за кодами 

програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства 

фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 

змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 

змінами), за умови погодження з постійною комісією Краснокутської селищної 

ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва, з наступним 

внесенням змін до рішення селищної ради про бюджет Краснокутської селищної 

територіальної громади. 

15. Здійснювати з 01 січня 2021 року з бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, 

закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування 

видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України. 

16. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання 

сплачують до загального фонду бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади частину чистого прибутку (доходу) відповідно до 

Порядку, який встановлений рішенням селищної ради від 22 грудня 2020 року 

№ 64 «Про затвердження Порядку відрахування до загального фонду  бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади частини чистого прибутку 

(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань». 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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          17. Надати право Краснокутському селищному голові  укладати договори 

про міжбюджетні трансферти між бюджетом Краснокутської селищної 

територіальної громади та іншими бюджетами. 

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

          19. Додатки  1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

20. Краснокутській селищній раді забезпечити оприлюднення цього 

рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно  до частини 

четвертої  статті 28 Бюджетного кодексу України. 

          21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Краснокутської селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва (Микола НІКІТЕНКО)». 

 

Краснокутський селищний голова                                            Ірина КАРАБУТ  



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення сесії селищної ради  

«Про внесення змін до рішення селищної  ради від 22 грудня 2020 року 

 № 65 –VIII «Про бюджет  Краснокутської селищної територіальної 

громади на  2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)» 

 

І. Направлення додаткових надходжень загального фонду 

 

1. На підставі офіційного висновку фінансового управління Краснокутської 

селищної ради від 01.07.2021 № 03-16/282 «Про перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету Краснокутської селищної територіальної громади за 6 

місяців 2021 року», яким встановлено факт перевиконання 20,6 % на видатки 

спрямовуються  додаткові надходження за рахунок збільшення доходної частини 

бюджету по загальному фонду в сумі 15 900,694 тис. грн., в тому числі по 

джерелах надходжень: 

-  рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 880,093 

тис.грн.; 

- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – 

13 282,777 тис. грн.   
акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (пального) – 1 737,824 тис. грн.: 

 

1) по загальному фонду сумі  4 078 496 грн., з них: 

а) по головному розпоряднику «Краснокутська селищна рада 

Богодухівського району Харківської області» у сумі  3 410 465  грн., в т. ч.: 

- на утримання Краснокутської  селищної ради Богодухівського району 

Харківської області  у сумі 209 920 грн., з них: 

предмети, обладнання та інвентар ( придбання канцелярських товарів, 

матеріалів для поточного ремонту адміністративної будівлі, автозапчастин для 

ремонту автомобіля та інше) – 76071 грн.; 

оплату послуг (крім комунальних)  (поточний ремонт адміністративної будівлі 

) – 49 960 грн.; 

оплата природного газу – 83 889 грн. 

- на благоустрій населених пунктів (встановлення знаку на кордоні 

Краснокутської селищної територіальної громади, поточний ремонт східців по вул. 

Миру, благоустрій дитячого парку в с. Мурафа, благоустрій території «Співочі 

тераси» с. Городнє)  у сумі 498 349 грн.; 

 - за бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю», у сумі 145 690 грн., в т. ч.: 

на оплату послуг (крім комунальних) (розробка робочого проекту на 

проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій покрівлі, 

проведення навчання з питань евакуації, перевірки та випробування пожежного 

гідранта, виготовлення технічних паспортів, відновлення проекту системи 

газопостачання котельні та виготовлення ескізу встановлення дистанційної 

передачі даних на вузол обліку газу за адресою -  с. Козіївка, вул. Спортивна, 5А) – 



 2 

40858 грн.; 

оплату природного газу -104832 грн.; 

- співфінансування проектів-переможців громадського бюджету (бюджету 

участі) Краснокутської селищної ради у сумі 151 902 грн.; 

- для надання фінансової підтримки виробничому управлінню житлово-

комунального господарства (на поточний ремонт Меморіалу Слави по вул. Миру 

смт. Краснокутськ, придбання бруса для ремонту колодязів) у сумі 184 347 грн.; 

- на поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Перемоги смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області – 249 000 грн. 

- на здійснення заходів з енергозабезпеченняу сумі 50 000 грн. 

   - для надання фінансової підтримки на виконання заходів розділу 

«Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я, які належать 

Краснокутській селищній територіальній громаді, надання населенню медичних 

послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  медичного 

обслуговування населення» Програми економічного та соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік у сумі 1 921 257 

грн., в т. ч.: 

 Комунальному некомерційному підприємству «Краснокутська 

центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради у сумі 947 088 
грн., з них: 

 на забезпечення надання населенню медичних послуг вторинної допомоги 

(забезпечення  лікарськими засобами, виробами медичного призначення, плівкою 

рентгенівською, дезінфікуючими засобами, киснем медичним, оплата послуг (крім 

комунальних); придбання предметів, матеріалів, інвентарю, продуктів харчування) 

у сумі 639 892 грн.; 

на забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у сумі -

307 196 грн.; 

Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Краснокутської селищної ради» у сумі 974 169 грн., з них: 

   а) на оновлення матеріально-технічної бази у сумі 745 745 грн., з них: 

   - на проведення повірки газосигналізаторів– 5 850 грн. 

- на отримання актів повірки димових вентиляційних каналів– 10 000 грн. 

- на придбання засобів дистанційної передачі даних  – 49 000 грн. 

- на підготовку котелень до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років– 

40 080 грн. 

- на оплату послуг по здійсненню демонтажу і монтажу матеріалів для 

підготовки котелень до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років – 49 000 грн. 

- на розробку проектів газопостачання   – 360 000 грн. 

- на придбання матеріалів для забезпечення злагодженого функціонування 

підприємства – 19 700 грн. 

- на придбання меблів – 149 050 грн. 

- на послуги, які забезпечують безперебійне функціонування підприємства в 

осінньо-зимовий період  –  20 000 грн. 

- на придбання медичних матеріалів – 43 065 грн. 

б) на забезпечення надання населенню медичних послуг первинної 

допомоги (на навчання працівників) у сумі 36 400,00 грн.  
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в) на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню, 

поширенню та ліквідації коронавірусної хвороби COVID-19 (на утилізацію 

медичних відходів, які утворилися внаслідок надання медичної допомоги 

хворим на COVID-19 та внаслідок вакцинації від COVID-19) у сумі 10 000,00 

грн: 

г) на забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення у сумі 

182 024 грн.  

 

б) по головному розпоряднику «Відділ освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної  ради Богодухівського району Харківської області» 

у сумі 441 831 грн., в т. ч.: 

- на співфінансування з бюджету селищної територіальної громади в розмірі 

10 % з субвенцією з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної  середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році, 

відповідно до умов надання, затверджених постановою КМУ від 04.04.2018 №237 

(зі змінами) у сумі 51 827 грн.; 

- для проведення поточного ремонту приміщень Козіївського ДНЗ – у сумі 

70 000 грн.; 

- для оновлення матеріально-технічної бази Краснокутського ДНЗ №2 у сумі 

170 000 грн. 

- для оплати за технічне обслуговування газових котелень та 

газорозподільних систем ДНЗ у сумі 29 568 грн. 

- для оплати за технічне обслуговування газових котелень та 

газорозподільних систем закладів загальної середньої освіти у сумі 59 136 грн. 

- для оплати послуг за розробку науково-технічної документації у сфері 

охорони навколишнього природного середовища (отримання дозволу на 

спеціальне водокористування по Пархомівському та Костянтинівському ліцеях) у 

сумі 11 400,00 грн. 

- для оплати послуг за розробку науково-технічної документації у сфері 

охорони навколишнього природного середовища (отримання дозволу на викиди 

стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітр’я по Пархомівському, 

Мурафському та Краснокутському ліцеях) у сумі 49 900,00 грн. 

 

в) по головному розпоряднику «Відділ культури та туризму 

Богодухівського району Харківської області» на придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю для Комунального  закладу «Краснокутська 

публічна бібліотека»,  клубних закладів, Краснокутської школи мистецтв та 

відділу культури та туризму у сумі 126 200 грн.; 

 

г) по головному розпоряднику «Фінансове управління Богодухівського 

району Харківської області» затверджується резервний фонд для здійснення 

непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути 

передбачені під час складання проєкту бюджету в розмірі 100 000 грн. 

 
 2) по  спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів  із загального 

фонду  до бюджету розвитку) у сумі  11 822 198  грн., з них: 
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а) по головному розпоряднику «Краснокутська селищна рада 

Богодухівського району Харківської області» у сумі  8 657 437  грн., в т. ч.: 

- на благоустрій населених пунктів (придбання знаку на кордоні 

Краснокутської селищної територіальної громади, благоустрій дитячого парку в с. 

Мурафа, благоустрій території «Співочі тераси» с. Городнє) у сумі 250 698 грн.; 

- за бюджетною програмою «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю» на реконструкцію системи газопостачання 

(котельні) адмінприміщення за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138 у сумі 

30 000 грн. 

- на співфінансування проектів-переможців громадського бюджету 

(бюджету участі) Краснокутської селищної ради у сумі 273 637 грн. 

- для надання фінансової підтримки виробничому управлінню житлово-

комунального господарства на поповнення статутного капіталу на виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2021 рік (придбання сміттєвоза, автогрейдера, трактора, 

що оснащується бульдозерним обладнанням з гідравлічним поворотом відвала) – 6 

072 000 грн. 

- на співфінансування окремого заходу, який може реалізовуватися за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам наздійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України, а саме придбання у комунальну 

власність житла для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним 

особам у сумі 240 000 грн.; 

- на капітальний ремонт системи водопостачання в с-щі Водяне, 
Богодухівського району Харківської області у сумі 1 118 102 грн. 

- на капітальний ремонт дороги по вулиці Горянській смт. Краснокутськ 

Богодухівського району Харківської області у сумі 100 000 грн. 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт дороги по пров. Жолобок у сумі 30 000 грн. 

- капітальний ремонт водопроводів на території Краснокутської селищної 

територіальної громади у сумі 500 000 грн. 

   - для надання фінансової підтримки на виконання заходів розділу 

«Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я, які належать 

Краснокутській селищній територіальній громаді, надання населенню медичних 

послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  медичного 

обслуговування населення» Програми економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік у сумі 43 000 грн., в 

т. ч.: 

 Комунальному некомерційному підприємству «Краснокутська 

центральна районна лікарня» Краснокутської селищної ради на оновлення 

матеріально-технічної бази (придбання медичного обладнання) у сумі 43 000 грн.; 

 

б) по головному розпоряднику «Відділ освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної  ради Богодухівського району Харківської області» 

у сумі 2 741 051 грн., в т. ч.: 
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- на співфінансування з бюджету селищної територіальної громади в розмірі 

10 % з субвенцією з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної  середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році, 

відповідно до умов надання, затверджених постановою КМУ від 04.04.2018 №237 

(зі змінами) у сумі 34 551 грн.; 

- капітальний ремонт Пархомівського ліцею за адресою вул. Панаса 

Луньова, 4, с. Пархомівка Краснокутського району Харківської області у сумі 

1 000 000 грн. 

- капітальний ремонт частини м'якої покрівлі Краснокутського ліцею 
імені Героя Радянського Союзу І.Н. Нестерова Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області за адресою: Харківська область, 

Богодухівський район, смт.Краснокутськ, вулиця Миру, 154-а сумі 500 000 грн. 

- капітальний ремонт коридору І поверху Козіївського ліцею Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області за адресою: Харківська 

область, Богодухівський район, с. Козіївка, вулиця Слобожанська,52» у сумі 

300 000,00 грн.; 

- капітальний ремонт ІІ поверху корпусу №1 Мурафського ліцею 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області за 

адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Мурафа, вулиця 

Центральна,81» у сумі 300 000,00 грн. 

- капітальний ремонт Краснокутського закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) №2 Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 

області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Краснокутськ, 

вулиця Миру,69» у сумі 500 000 грн. 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для 

придбання сучасних засобів навчання (електронного освітнього ресурсу) для  1-х 

класів НУШ в початковій школі на умовах співфінансування з бюджету 

селищної територіальної громади, відповідно до Меморандуму про 

співробітництво між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» та Краснокутською селищною 

територіальною громадою Богодухівського району Харківської області від 

22.04.2021 року у сумі 106 500 грн. 

 

в) по головному розпоряднику «Служба у справах дітей Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області» на придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування (комп»ютерної техніки та 

оргтехніки)  у сумі 49910 грн. 

 

г) по головному розпоряднику «Відділ культури та туризму 

Богодухівського району Харківської області»  на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування (комп»стерна техніка, оргтехніка, 

музична апаратура, та інше)  для клубних закладів у сумі 373 800 грн.  

 

  ІІІ. Перозподіл направлених вільних залишків освітньої субвенції 
 

  1. Перерозподіляються направлені залишки освітньої субвенції з 
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державного бюджету, що утворилися в бюджеті територіальної громади на 

початок бюджетного періоду по головному розпоряднику «Відділ освіти, молоді 

та спорту Краснокутської селищної  ради Богодухівського району 

Харківської області»: 

- зменшуються бюджетні асигнування  по капітальних ремонтах туалетних 

приміщень закладів загальної середньої освіти за результатами проведення 

процедури закупівлі через електронну систему «Prozorro» та збільшуються на 

Капітальний ремонт частини м’якої покрівлі Краснокутського ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Н. Нестерова Краснокутської селищної ради Богодухівського 

району Харківської області за адресою: Харківська область, Богодухівський район, 

смт. Краснокутськ, вулиця Миру, 154-а» в сумі  310 168,00 грн. 

 

V. Перерозподіл бюджетних асигнувань в межах видатків, затверджених 

в бюджеті за рахунок цільового фонду економічного і соціального розвитку 

Краснокутської селищної територіальної громади 
   

1. По головному розпоряднику «Відділ освіти, молоді та спорту 

Краснокутської селищної  ради Богодухівського району Харківської області» 

зменшуються бюджетні асигнування на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю  у сумі 96 000 грн.  та збільшуються на придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування в сумі  96 000 грн.  

 

VІ. Уточнення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках 

 
1. Уточнюються ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках в додатку 7 до рішення по головних розпорядниках бюджету 

краснокутської селищної територіальної громади. 

 

 

   Начальник фінансового управління 

   Краснокутської селищної ради                                                           Надія ПІСНА 
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